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Med många ideella krafter och lite pengar är Strädelängan färdig att visas upp på söndagens
julmarknad. – Huset ska bli en träffpunkt och kunna användas för fester, konstutställningar
och som kafé och pub, säger ordföranden Ola Sjödin.
DALBY. Det var många turer innan föreningen Kulturkvadranten sommaren 2010 fick köpa
det förfallna korsvirkeshuset av Lunds kommun. Sedan har det gått undan. En andelsförening
bildades för att finansiera renoveringen och det har lagts många arbetstimmar på att schakta ut
jord, ordna nytt bärlager, lägga nytt golv, isolera, måla, installera nytt värmesystem och
ytterligare hundratals arbetsuppgifter som följer med en husrenovering.
Och tack vare ideella krafter och sponsrande företag har det blivit förhållandevis billigt, enligt
ordföranden Ola Sjödin.
– Vi har gjort en halvmiljonerkronorsrenovering för cirka 100 000 kronor. Folk har ställt upp
otroligt mycket och 180 Dalbybor har engagerat sig, säger Ola Sjödin.
På söndag ska de två renoverade rummen, det nya köket och den nya toaletten visas upp för
allmänheten.
– Vi hoppas huset ska bli ett socialt nav i Dalby. På söndagarna ska vi ha kafé här.
Medlemmarna ska kunna hyra den billigt och använda till femtioårsfester, fredagspub,
yogaövningar och annat. Även utomstående ska kunna hyra men då till ett högre pris, säger
Ola Sjödin och tillstår att Kulturhusföreningen Tolvan i närliggande byn Torna Hällestad är
en förebild för Dalbyborna.

Vinden och utrymmena på en av gavlarna är ännu inte inredda men Ola Sjödin räknar med att
de kommer att vara klara för användning inom ett år.
Det finns en förhoppning hos Strädelängeentusiasterna att huset tillsammans med
närliggande Dalby kyrka och Kungsgården ska kunna bilda en dalbyitisk motsvarighet till
Kulturkvadranten, området i Lund med sina historiska byggnader.
Kerstin Brattgård är projektledare för projektet Fokus Dalby som arbetar med att utveckla
byn.
– När nuvarande arrendatorn lämnar Kungsgården, som är ett lantbruk, vet Statens
fastighetsverk inte vem som ska ta över. Dalbyborna visar att de har engagemang och
initiativförmåga, säger Kerstin Brattgård.
Björn Leufstedt är en av de Dalbybor som arbetat ideellt med att renovera
Strädelängan i Dalby. På söndag ska resultatet visas upp.

Namnbyte efter tävling
1860 flyttades korsvirkeshuset från okänd plats på Kungsgårdens ägor till sin nuvarande
adress på Lundavägen. Den har länge kallats Slöjdboden efter den butik som en tid fanns i
huset, men har fått sitt nya namn, Strädelängan, efter en namntävling.
Sträde: Danska för trång gata.
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